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Sanja Lončar

To leto smo se resno lotili vrtnarjenja in tudi po
zaslugi vašega projekta Skupaj za zdravje smo na
vrtu pridelali več kot kadar koli prej. Zdaj pa nam
dela preglavice vprašanje, kako to shraniti. Do zdaj
smo veliko zelenjave blanširali in zamrzovali. Nekaj
smo je tudi vkuhali v marmelade, kečape, omake ...
Tudi začimbnic imamo več kot kadar koli prej in se
sprašujemo, kaj bi bilo najbolj smotrno z njimi početi.
Seveda ne pričakujem, da boste na tako majhnem
prostoru objavili priročnik o vlaganju. Teh je že dosti.
Predvsem vas naprošamo za namige, kakšne oblike
shranjevanja bodo najbolj zdrave za dolgo zimo, ki
je pred nami (da ne omenjam vse bolj negotovega
stanja, ki se ga vsi že zavedamo).

Melita in Tjaša z družino

V

časih je bil glavni motiv za
pripravo lastne ozimnice
prihranek. Dandanes, ko se
police šibijo pod poceni industrijsko predelanimi živili, prihajajo v
ospredje drugačni motivi. Res je,
da je včasih poln kozarec zelenjave mogoče kupiti že za ceno nakupa praznega, vseeno pa nas vse več
ve, da gre za povsem drugo vsebino.

Ali se splača
pripravljati ozimnico?
Verjetno ste že slišali vprašanje, v
čem se lahko tako dramatično razlikuje domača paradižnikova oma-

VNO

Prihajajo časi, ko bomo potrebovali še več
preverjenih naravnih rešitev, zato smo se odločili
rubriko Naravno in enostavno razširiti ter jo narediti
še bolj konkretno in uporabno. Naši dolgoletni
avtorici Sanji Lončar bodo v prihodnje pri pripravi
vsebin pomagali tudi drugi strokovni sodelavci
projekta Skupaj za zdravje človeka in narave –
vse z željo, da bodo
predstavljeni znanja in
rešitve še bolj zanesljivo
pomagali vsem, ki jih
potrebujete. Številni ste
nam sporočali, kako
dragocene članke iz te
rubrike že shranjujete.
Zdaj bo še več razlogov
za to! Svoja vprašanja
lahko še naprej pošiljate
na zarja@media24.si.
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naravnih rešitev!
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Še več preverjenih
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Najbolj zdrava

ozimnica

Vkuhati, zamrzniti,
posušiti ali ...

re stojijo na polici v naši kleti že več
kot štiri leta (zavestno sem jih tam
pustila, da vidim, kaj se bo dogajalo)? Opazila sem še nekaj: ko takšno
omako znane blagovne znamke prekuham, ostaneta posoda in kuhalnica močno rdeči. Še po pranju v pomivalnem stroju bela plastika ostaja
obarvana rožnato. To se nikoli ne
zgodi pri kuhanju jedi, v kateri uporabim domačo mezgo ali paradižnikovo omako z eko certifikatom. Ne
potrebujete laboratorija – le nekaj
zdrave pameti, pa boste ugotovili, da
na etiketi očitno niso vsega zapisali.
Tudi pri marmeladah bi vam lahko povedala veliko podobnega.
Ugotavljam, da je tudi v njih vse več
barvil in arom, ki niso deklarirane.
Tako kot pri mesu in ribah ni treba
na embalaži označiti barvila, če jih
je žival zaužila s krmo, in meso torej ni bilo dodatno barvano po za-

kolu, tudi pridelovalci sadja in
zelenjave uporabljajo
vse več trikov, ki jim omogočajo, da živila dobesedno
barvajo, sladkajo ali aromatizirajo, ne da bi bilo to na koncu treba
napisati na ovojnini.
Kot potrošniku mi je vseeno, ali
gre za luknjo v zakonu ali za kršitev
zakona, če eno ali drugo omogoča,
da na koncu ne morem vedeti, kaj
kupujem.
Zato z vsako novo umazanijo, ki
jo v projektu odkrijemo, dodatno
zraste naša motivacija, da še več naberemo ali pridelamo sami. Temu
logično sledi tudi tehten premislek,
kaj je najbolj smotrno storiti z dragocenimi pridelki, da v največji
meri ohranimo njihove moči.

ka od tiste kupljene, če je tudi kupljena narejena le iz paradižnika,
soli, sladkorja in začimb. Zakaj bi
sami delali marmelado, če lahko
kupimo takšno, v kateri je 65-odstotni sadni delež? Na videz ni razlike oziroma boste potrebovali nekaj časa, da jo vidite na lastne oči.
Pri domači paradižnikovi omaki
boste tudi brez označevanja kozarcev za vlaganje hitro vedeli, koliko
je kateri star. Prvo leto je barva bolj
intenzivno rdeča, lanskoletni so že
za odtenek svetlejši. Tisti stari dve
leti pa so že občutno bolj rjavkasti.
Zakaj se kaj takega ne zgodi tudi s
kupljenimi omakami, četudi nekate-
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Shranjujte
svetlobo, ne pa
količine!
Sodobna industrijska hrana ni
le polna neželene kemije, večja
težava je v tem, da je prazna oziroma da ji manjka veliko tega, kar
je bistveno za naše zdravje in počutje. Dolga leta se je govorilo le
o pomanjkanju vitaminov, rudnin
in drugih mikrohranil v sodobno predelanih živilih. V zadnjem
času pa so znanstveniki ugotovili, da takšnim izdelkom (stežka bi
jih imenovali živilo) manjka predvsem biofotonov.
Prvič slišite? Niste edini. Če bi
vsi vedeli, kako pomembni so biofotoni, potem nihče več ne bi
kupoval trupel živil, ki obsegajo
glavni del ponudbe v globalni trgovini.

Minilo je že več desetletij od
odkritja o pomenu biofotonov
za vsako našo celico. Dejansko
so to posebni fotoni svetlobe,
ki vsako sekundo upravljajo
več kot 100.000 biokemičnih
procesov v našem telesu. Brez
njih nič ne pomaga, če zaužijete na primer 1000 mg kalcija
ali železa. Celica mora znati to
upravljati, in kot kaže, je to zapleteno upraviteljsko delo naloga biofotonov.
Vodilni raziskovalec biofotonov, dr. Fritz Albert Popp, je bil
za svoj znanstveni prispevek na
tem področju tudi nominiran za
Nobelovo nagrado. Ugotovil je,
da je naše zdravje odvisno prav
od zadostne količine biofotonov v naših celicah. Zato ga je
zanimalo tudi, koliko jih lahko
danes zaužijemo. Njegove meritve so pokazale, da jih je v divje raslih rastlinah dvakrat več

Sušenje ...
Sušenje ima veliko prednosti: z njim nimamo
veliko dela, ne potrebujemo sladkorja, olja, kisa ...
Tako shranjene dobrote zahtevajo najmanj prostora
za skladiščenje in se lahko ohranijo tudi nekaj let.
V posušenem sadju in zelenjavi sta sonce in toplota
dodatno okrepljena, zato je takšna hrana še posebej
blagodejna v času zimske sivine.
Začimbe, ki jih je mogoče posušiti brez večjih izgub
(origano, majaron, šetraj, rožmarin ...), lahko shranjujemo suhe ali tudi iz njih naredimo zeliščne soli.
Sol je zelo hidroskopična, zato nase povleče in
veže aromo začimbnic in jih hkrati zavaruje
pred propadom.
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kot v ekološko pridelanih oziroma od pet- do desetkrat več
kot v konvencionalnih. Ko pa so
konvencionalne sestavine še industrijsko predelane, ostane od
biofotonov bore malo.
Če vemo, da bomo kljub vsem
svojim shrankom čez zimo zaužili tudi precejšen delež industrijsko procesirane hrane, postane
še bolj pomembno, da vsaj tam,
kjer lahko vplivamo, poskušamo
ohraniti čim več biofotonov.
Svetlobo je najlaže ohraniti s
svetlobo. Sušenje na zraku, ki
ga je ogrelo sonce (ne elektrika!),
vlaganje v olje ali sol so dobri načini, ki kar najbolj ohranjajo razpoložljive biofotone. Zato poskusimo čim več zelišč, zdravilnih
rastlin, sadja in zelenjave ohraniti
na ta način.

Pomnožite koristi –
fermentirajte!
Fermentiranje je odličen način
shranjevanja, s katerim v kozarec
vložimo eno enoto, iz njega pa
vzamemo nekajkrat več. V tem
postopku s pomočjo izbranih mikroorganizmov v sveži zelenjavi
začnemo procese transformacije in tako dobimo dobrodejne
desnosučne mlečne kisline in veliko večjo dostopnost vitaminov
in rudnin. Hkrati pa fermentacija
razkroji fitinsko in oksalno kislino, ki sta zavirali našo resorpcijo in tako zmanjševali našo zmožnost, da izkoristimo rudnine v
živilu. Zato številni ocenjujejo,
da s fermentacijo povečamo izkoristek rudnin tudi do petkrat.

Domača »vegeta«
Korenje, korenino peteršilja, pastinjaka in gomolj zelene lahko ohranimo tudi sveže v soli. Seveda je
pogoj, da imamo zelenjavo, ki ni polna vode. Najbolje je, da jo pustimo dan ali dva na zraku, da se nekoliko posuši. Potem jo očistimo in zmeljemo v stroju za mletje mesa ali s paličnim mešalnikom. Ribanje
ni primerno, ker bo zelenjava spustila preveč soka. Korenovke moramo sesekljati na delce velikosti 2–3
milimetre. Receptura je odvisna od naših želja in okusa, pomembno je le, da na štiri kilograme zmlete
zelenjave dodamo kilogram grobe morske soli in vse dobro premešamo. Pomembno je tudi, da listov
začimbnic (na primer listov peteršilja, luštreka, zelene) ne dodamo več kot 10–15 odstotkov, ker so listi
polni vode in bo v mešanici preveč vode.
Posoljeno zmes pustimo stati dve uri, da se zelenjava dobro prepoji. Potem začnemo zmes tlačiti v
kozarce. Zelo pomembno je, da dobro potlačimo, sicer bi vsebina lahko zavrela.
Na vrh vsakega kozarca zlijmo še eno ali dve žlici olja. Do odprtja
shranek shranjujemo v kleti. Ko kozarec odpremo, ga je bolje hraniti v
hladilniku in ga porabiti v nekaj tednih.
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Hkrati pa zaužijemo blagodejne desnosučne mlečne kisline,
ki olajšajo delo našim koristnim
bakterijam v prebavilih, krepijo
imunski sistem in onemogočajo
patogene procese.
Za nameček imamo s fermentacijo veliko manj dela kot s katero koli drugo metodo vlaganja.
V naši kulturi je v navadi, da
fermentiramo zelje in repo. Zakaj pa ne bi še marsičesa drugega? Lahko bi na ta seznam dodali
tudi rdečo peso, korenje, kolerabo, redkev, črni koren ...
Najmanj dela boste imeli, če že
na začetku pripravite cepljeno slanico. Zmešajte vodo in kis v razmerju 3 : 1 ali 2 : 1. Na pol litra tekočine dodajte od dve do tri žličke
soli in primešajte takoj tekočino, ki
je že desnosučno fermentirana. Na
primer na pol litra takšne tekočine
dodamo 100 ml repnice ali zeljnice
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ali 30 ml molkosana, ki je že koncentrirana sirotka.

Zamrzovanje je
preprosto in ...
povečini nekoristno!
S stališča svetlobe je zamrzovanje najslabši način za ohranjanje živil. Posebej tam, kjer si želimo ohraniti arome, svetlobo in
zdravilne učinkovine, led ne bo
dobro okolje.
S stališča ohranjanja hranil in
njihove biorazpoložljivosti zgodba ni črno-bela in je smotrnost
uporabe zmrzovalnika obratno
sorazmerna s količino vlage v živilu. Povedano bolj preprosto –
zelene liste (npr. špinača, blitva...)
in druga živila z visokim deležem

vode (bučke, kumare, gobe...) je
nesmiselno shranjevati v zamrzovalni skrinji, ker bo to, kar zatem
zaužijemo, telesu prej v breme
kot v prid.
Pri bolj suhih živilih so poškodbe celic manjše in je zamrzovanje pogojno sprejemljivo za npr.
shranjevanje mladega graha,
soje ...
Zanimivo je, da pri zelo suhih
semenih (vsebovati ne smejo več
kot štiri odstotke vlage), zamrzovanje ne poškoduje kalivosti,
zato dobro posušena semena
lahko zelo dolgo hranimo v zamrzovalniku in jih s tem ne bomo
oslabili. To je še posebej smotrno uporabiti pri dragih semenih
ali pri takšnih, ki imajo zelo kratek rok kalivosti (npr. pastinak,
krompir ...)

Kako shranimo
baziliko, čemaž,
krebuljico,
liste kopra ali
koromača?
Za vse omenjene začimbe
je značilno, da s sušenjem
izgubimo zelo veliko njihove
arome. Ker vsebujejo veliko vode, tudi zamrzovanje
ni primerno. Za takšne začimbnice je najboljše vlaganje v olju ali v soli.
Še najbolje se obnese, da
uporabimo olje in sol skupaj.
Začimbnice stremo s soljo in zalijemo z oljem. Zelo
pomembno je, da so dobro
zalite in da nič ne kuka nad
gladino olja, sicer se vam bo
na tem mestu razvila plesen.
Natančne recepture za vsako začimbo oziroma za različne začimbne mešanice
lahko preberete v Ščepcu
ustvarjanja.

Olje kopra

Tekst: SANJA LONČAR

Fermentiranje v kozarcu
Ko se omeni kisanje zelja, številni pomislijo na vsaj 50-litrske sode, v katere zlagamo
zeljne glave ali ribano zelje, ga občasno izpiramo, peremo blago in kamne, s katerimi ga
obtežujemo, odlivamo zelnico in podobno.
Obstaja tudi veliko bolj preprost način za kisanje po meri sodobnega časa. Ko imamo glavo zelja in je ne pojemo cele, to, kar ostane, drobno narežimo, posolimo in stlačimo v steklen
kozarec. Da bo proces zagotovo potekal v želeno smer, lahko dodamo še žlico molkosana,
ki vsebuje zelo izbrane desnosučne seve in bo takoj usmeril delovanje mikroorganizmov.
Ne morete verjeti, da je tako preprosto, pa je. Kozarec prvih nekaj dni pustimo rahlo priprtega, da nam ga buren proces, v katerem nastajajo plini, ne raznese. Ko mine en teden,
pokrovček lahko privijemo in vloženo zelje (ali kakšno drugo zelenjavo) pustimo fermentirati do konca.
Začimbe zagotovo izboljšajo prebavljivost in okus, vendar moramo biti pri začinjanju
previdni. Nekateri so menili, da več pomeni boljše, pa so denimo zelju ali pesi dodajali veliko kumine, vse v želji, da jih bo manj napenjalo. Posledica je bila, da se ne zelje ne
pesa nista skisala. Kumina je namreč močan antibiotik, zato močno zavira delovanje mikroorganizmov pri kisanju in ti niso mogli opraviti svojega dela v kozarcu. Zato bodimo z
začimbami pri kisanju zmerni. V večjih količinah jih lahko dodamo šele, ko se bo proces
fermentacije že končal.
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Setveni koledar, kot ste si ga želeli

Ujemimo ritem narave

Rubriko ureja dipl. ing.
agronomije Fanči Perdih,
poznavalka biodinamične
pridelave, svetovalka za ekološko
zelenjadarstvo in ustanoviteljica
slovenske ekološke semenske
kooperative Amarant.

16. 8. 2016–23. 8. 2016

Torek od 12. ure–četrtek do 12. ure
Luna spet potuje pred ozvezdjem Kozoroga, zato je zemeljski
impulz zelo močan. Prav tako Kozorog vpliva na oblikovanje
korenov, zato se posvetimo posevkom korenčka in drugih
korenovk. Še je čas za setev mesečne redkvice na prosto in
vseh korenovk v hladne rastlinjake ali tople grede za pobiranje
od konca oktobra naprej. Glede na to, da je trenutno veliko
vlage in so visoke temperature, bodo semena hitreje kalila kot
spomladi, zato lahko znova posejemo tudi še peteršilj.
Zaradi posebnih konstelacij v sredo ob 22. uri bo nastal tako
imenovani toplotni trigon, ki bo trajal do četrtka do osmih. Ker
je v tem času zelo veliko vlage, ga bomo težko izkoristili za delo
s semeni, lahko pa škropimo s čajem iz kamilice za aktiviranje
kalcija v rastlinah, ki krepi celične stene in s tem izboljšuje
odpornost rastlin.
Za en liter čaja potrebujemo deset kamiličnih cvetov.
Prevretek pustimo stati 15 minut, nato ga zmešamo z desetimi
litri vode in poškropimo vse rastline.

Četrtek od 13. ure–sobota do 7. ure
Luna potuje pred svetlobnim ozvezdjem Vodnarja.
Spet je čas za spravilo dišavnic ter pobiranje
stročjega fižola in paradižnika, saj pobiranje
na impulz cvet spodbudi tvorbo novih cvetnih
nastavkov, plodovi pa bodo dalj časa ostali
sveži.
Pozor, vmes bo tudi neugodno obdobje, ki
se bo začelo v petek ob 10. uri in bo trajalo
do 20. ure. Takrat bo luna v svojem obratu
(padni vozel), zato v tem času ne obiramo
rastlin za shranjevanje, če je pa mogoče, se
izogibamo tudi drugemu delu z rastlinami.

Sobota od 8. ure do ponedeljka ob 22. uri
Luna potuje pred vodnim ozvezdjem Rib, zato je
najugodneje za listnate rastline in glivice.
V tem času pustimo plodovke čim bolj pri miru, da ne
spodbujamo razvoja glivic, pohitimo pa z zadnjim posevkom
kitajskega zelja.
Sejemo lahko še prezimne sorte radiča: verono, grumolo
verde, treviški radič, cikorijo; zimske solate: glavnato pariško in
posavko ter za obiranje catalogno in cocarde. Prav tako lahko
še sejemo solate berivke, kamor spada tudi latthugino, ki bo v
hladnem rastlinjaku v zimskem času naredila velike rozete ali
celo manjše glavice – primerna je za rezanje ali obiranje.
Na stalno mesto začenjamo sejati tudi motovilec in kitajsko
listno zelenjavo, ki jo lahko pozneje še razsadimo ali pa režemo
kot berivko.
Pozor: od nedelje ob 16. do ponedeljka ob 17. uri se izogibamo
delu z rastlinami, ker je luna takrat najbliže Zemlji (zadržuje se
v perigeju). V tem času ne sadimo oziroma presajamo rastlin,
razen dela z bonsaji, saj lahko dosežemo pritlikavost.

Koledar dogodkov

Naredite korak bliže
k sebi in naravi
¶ Od torka, 16. avgusta, do srede, 24. avgusta

S kakovostnim dihanjem do boljšega
zdravja
Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja,
Župančičeva 22, vsak torek od 9. do 10. ure in
vsako sredo od 18.30 do 19.30
Skupaj izvajamo sistem dihalnih vaj kot samopomoči
za dobro počutje in trdnejše zdravje. Vadba poteka na
prostem na vrtu pred centrom (v slabem vremenu v
centru). S seboj prinesite stekleničko vode. Vodi Brigitta
Jevnikar.
Prispevek: prostovoljni prispevki.
Informacije: Brigitta (031) 611 693, vlasta.jursak@ctrpkranj.si, www.ctrp-kranj.si.
Prireja: CTRP Kranj.

¶ Sreda, 17. avgust

Se želite ukvarjati s pridelavo
semena?
Sejem Agra, Gornja Radgona
Delovno srečanje kooperantov Amarant in vseh, ki bi se
želeli ukvarjati s pridelavo semena.
Program: ogled zelenjadarske kmetije pri Mariboru
(semenitev solate, paradižnika, čebule), ogled in ureditev
biodinamično-permakulturnega vrta na sejmišču v
Gornji Radgoni, ki je v oskrbi Amaranta.
Prijave: (070) 744 748 (Fanči), info@amarant.si.

¶ Od sobote, 20. avgusta, do srede, 25. avgusta

Biodinamično-permakulturni vrt v živo
Sejem Agra, Gornja Radgona
Vsakodnevni ogledi biodinamično-permakulturnega
vrta v oskrbi Amaranta pod strokovnim vodstvom
Fanči Perdih in njenih sodelavk. Na vrtu so od začetka
aprila naprej v sodelovanju z različnimi društvi enkrat
na mesec izvajali delavnice, na katerih so urejali
gredice s sezonskimi zasaditvami. Tako so že maja
začeli pobirati plodove (solata, rdeča pesa, čebula,
zelje, blitva …). Na vrtu imajo poleg velikega spektra
fižolov in drugih rastlin zasajenih tudi več kot trideset
sort paradižnikov. Tako ugotavljajo, katere sorte so
odpornejše, katere okusnejše ali rodnejše. Seznanjajo
se tudi s tem, kakšen barvni spekter njihovih plodov
lahko dosežemo na krožniku.

¶ Torek, 23. avgusta

Kako od semena do obleke, delovnih
mest in do tržnih priložnosti?
Sejem Agra, Gornja Radgona, ob 12. uri
EKOCI – Eko civilna iniciativa Slovenije skupaj s
Pomurskim sejmom in partnerji organizira Ekoci Green
design, natečaj za izdelavo najbolj inovativnih oblačil
iz naravnih materialov. Pripravljajo tudi zanimiv posvet,
na katerem bodo iskali s stroko, gospodarstveniki,
pridelovalci in politiki odgovor na vprašanje, kako
pospešiti razvoj v tej smeri. Posveta se bo udeležil
tudi minister Dejan Židan.
Več informacij na www.ekoci.si; Za udeležbo
so potrebne prijave na: ekocisi@gmail.com;
ekocicoopslo@gmail.com ali na SMS na 040 203
055 do 18. avgusta 2016

